






контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з 
оцінювання якості освіти;

2.10. проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності 
планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності 
та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними 
захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 
надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я 

національного рівня, шо надають третинну (високоспеціалізовану) медичну 
допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 
заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 
якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для 
життя або здоров’я людей.

2.11. Обмеження, передбачені підпунктами 2.5. - 2.9. пункту 2 не 
застосовуються за умови наявності в усіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які 
не досягли 18 років, та організаторів заходу (працівників закладу) негативного 
результату тестування на СОУШ-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 
або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2, яке 
проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування 
закладу), або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, 
міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою однодозної вакцини або 
двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 
Порталу Дія (Дія).

3. Керівникам центральних органів виконавчої влади та їх
територіальних органів розташованих на території міста Києва, структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та їх
структурних підрозділів, закладів вищої, післядипломної, фахової передвишої
професійної (професійно-технічної), загальної середньої V т п і  ■
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